Pilots Energietransitie & Omgevingswet
#warmtevisie #omgevingsplan

Maastricht

De ambitie: Maastricht aardgasvrij in 2050. Maar hoe breng je de warmtetransitie van strategie
naar uitvoering en hoe draagt het instrumentarium van de Omgevingswet hieraan bij?
Transitievisie Warmte is in ontwikkeling. Deze visie vormt een uitwerking van een concept
Omgevingsvisie 2019 en zal via gebiedsgerichte warmteplannen landen in het omgevingsplan.
Op dit moment stelt de gemeente een startnotitie voor de
Transitievisie warmte op. Beoogd wordt om binnen één jaar tot
vaststelling van deze visie te komen. De visie wordt gezien als
enerzijds uitwerking van de omgevingsvisie 2019 en anderzijds als
bouwsteen van een nog op te stellen integraal afwegingskader.
In de pilot wil Maastricht verkennen hoe de warmtetransitie van de
strategische fase naar uitvoering kan worden gebracht. Deze pilot
kan parallel aan het opstellen van de TW plaatsvinden. De gemeente
wil de pilot gebiedsgericht gaan benaderen, met de binnenstad als
experiment.
Naast de verkenning tot het feitelijk borgen van de warmtetransitie in
het omgevingsplan wordt tevens aandacht besteed aan de integrale
afweging met overige thema’s en de rol van participatie en
burgerinitiatieven.
OMGEVINGSWET | Omgevingsvisie in 2019 vaststellen, vormt input
voor RES en TW | opstellen van een integraal afwegingskader | rol van
participatie en tooling verkennen
ENERGIETRANSITIE | pragmatische houding | opstellen startnotitie
Transitievise warmte

-
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Specifieke onderzoeksvraag: 4. Vindt aanwijzing van gebieden voor aardgasloze wijken plaats in
het omgevingsplan? En welke belemmeringen of knelpunten geeft de Gaswet?
Wat is het beste instrument binnen de omgevingswet om de doelen en opgaven op het gebied van
aardgasvrij te bereiken? Welke onderdelen plaats je in het Omgevingsprogramma en welke onderdelen
borg je in het Omgevingsplan?

Meeleer-vraag: 2. Hoe worden de transitievisies warmte/warmteplannen in het omgevingsplan verwerkt?
(Den Haag)

Voor meer informatie over het kennistraject Energietransitie & Omgevingswet: klik hier

